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Zoznam školiteľov a tém dizertačných prác pre študijný program

CHARITATÍVNA A MISIJNÁ PRÁCA
prof. ThDr. PhDr. Amantius AKIMJAK, PhD.
1. Sociálna náuka Cirkvi v otázkach práce a zamestnanosti na Slovensku v čase pandémie
COVID-19.
2. Sociálna pomoc Cirkvi migrujúcim obyvateľom v súvislosti s vojnou na Ukrajine.

prof. dr. hab. Tadeusz BĄK
1. Výučba hodnôt a etiky vo vzdelávaní sociálnych pracovníkov.
2. Podpora a zvyšovanie kvality terénnej sociálnej práce.
3. Aktuálne výzvy v sociálnej práci s odsúdenými a prepustenými.

prof. PaedDr. ThDr. Jozef BIEĽAK, PhD.
1.
2.
3.
4.

Sociálne posolstvo Jána Pavla II. dnešnému svetu.
Vplyv globalizácie na tradičné kresťanské hodnoty národov V4.
Spoločnosť ako zrkadlo základnej bunky spoločnosti-rodiny
Problém utečencov v dnešnom svete

doc. PhDr. Janka BURSOVÁ, PhD.
1. Komunikácia a jej špecifiká u seniorov v zariadeniach sociálnych služieb
2. Analýza foriem poskytovania krízovej intervencie na Slovensku
3. Sénium, dôležitá životná etapa človeka
4. Sociálna práca s rodinou, príslušníkov ozbrojených síl po návrate zo
zahraničných misií
doc. PhDr. Marek FORGÁČ, PhD.
doc. PhDr. Mária GAŽIOVÁ, PhD.
1. Súrodenecká konštelácia a voľba povolania v kontexte pomáhajúcich profesií
2. Pohybová aktivita a psychosomatická prosperita sociálnych pracovníkov
prof. Dr. Edward Zygmunt JARMOCH, PhD.
1 . Sociológia farnosti v súvislosti s charitatívnou a misijnou činnosťou cirkvi
2. Podpora misií v súčasnom svete v súvislosti s nepokojom vo svete.
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doc. PhDr. PaedDr. Peter KONDRLA, PhD.
prof. PaedDr. ThDr. Roman KRÁLIK, ThD.
1. Rozvíjanie digitálnej gramotnosti seniorov ako prostriedok na odstránenie sociálnej
exklúzie a izolácie
2. Vnímanie techniky mladšími adolescentmi v rôznych sociálnych skupinách
3. Vzťah syn - otec v 21. storočí v interpretácii kontraste Kierkegaardovho Abrahama v
projekcii vzťahu “Ty - Ja” s presahom do sociálnej štruktúry spoločnosti.
4. Výzvy nezamestnanosti mladých ľudí v Európskej únii
5. Etické princípy v praxi sociálneho pracovníka
6. Zmena v interpretácii sociálnej spravodlivosti u študentov sociálnej práce v súvislosti s
pandémiou Covid 19
7. Edukácia žiakov ZŠ zo sociálne znevýhodneného prostredia

prof. PhDr. ThDr. Štefan LENČIŠ, PhD.
1. Misijná a charitatívna činnosť slovenských verbistov v 20. storočí.
2. Misijná tlač na Slovensku v 20. storočí a jej vplyv na šírení misijného poslania.
3. Prínos Milosrdných bratov v minulosti a v súčasnosti na Slovensku.
4. Vybrané osobnosti misijnej a charitatívnej práce na Slovensku.

doc. PhDr. Ing. Lýdia LEŠKOVÁ, PhD.
1. Sociálna práca s rodinou, ktorá má člena vo výkone a po výkone trestu odňatia slobody
2. Využívanie odborných metód v práci sociálneho pracovníka pri úprave a realizácii
rodičovských práv
3. Intervencia sociálneho kurátora v postpenitenciárnej starostlivosti
4. Sociálny pracovník ako manažér prípadu pri vykonávaní opatrení sociálnoprávnej
ochrany detí a sociálnej kurately

doc. ThDr. Radoslav LOJAN, PhD.
1. Kresťanské svedectvo v súčasnosti v kontexte paliatívnej starostlivosti.
2. Etika telesnosti v kontexte hľadania teoretických a metodologických
východísk v sociálnej práci.
3. Aktuálne etické dilemy vzdelávania v sociálnej práci.

prof. ThDr. Gabriel RAGAN, PhD.
1. Ekonomická kríza a morálne východiská z nej
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doc. Beáta AKIMJAKOVÁ, PhD.
1.
2.
3.
4.
5.

Charitatívna a misijná činnosť Školských sestier sv. Františka s Assisi v Taliansku
Charitatívna a misijná činnosť Školských sestier sv. Františka s Assisi v Kazachstane
Charitatívna a misijná činnosť Školských sestier sv. Františka s Assisi na Slovensku
Charitatívna a misijná práca Školských sestier sv. Františka z Assisi
Duchovná činnosť v Denných stacionároch sociálnych služieb (na Slovensku, alebo
v XY.)

doc. PaedDr. Eva DOLINSKÁ, PhD.
1. Sakrálne umenie ako determinant rozvíjania jednotlivcov v kultúre chudoby
2. Súčasné sociálne problémy v reflexii mediálneho priestoru
3. Špecifiká vzdelávania slovenských učiteľov pôsobiacich v interkultúrnom prostredí

doc. Joachim NOWAK, PhD.
doc. PhDr. Ondrej ŠTEFAŇÁK, PhD.
1. Vplyv náboženských komunít, viery a praxe na osobné a sociálne hodnoty

prof. dr hab Jan ZIMNY
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